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J. K. Rowling: Harry Potter és a bölcsek köve
A "Harry Potter és a bölcsek köve" egy
hétkötetes sorozat elsı része.
A kis
varázslótanonc története az írónıjét, Joanne
Kathleen Rowlingot egy csapásra ismertté és
elismertté tette.
A könyv központi karaktere egy Harry Potter
nevő elárvult kisfiú, aki nagynénjével és annak
családjával él. Harryvel rosszul bánnak;
örökösen el kell viselnie unokatestvére, Dudley
bántásait, és kénytelen saját szoba helyett egy
szők kis gardróbbal beérni. Egyszer csak
titokzatos levelek kezdenek szállingózni - majd
özönleni - neki címezve, nagybátyja azonban mindent megtesz, hogy
ezek ne kerüljenek Harry kezébe. Ekkor tőnik fel a színen a Roxfort
Boszorkány- és Varázslóképzı Szakiskola vadıre, Hagrid, hogy
személyesen mondja el Harrynek, amit a levelek által nem sikerült
tudatni: Harry ereiben varázslóvér csörgedezik, és eljött az ideje, hogy
megkezdje tanulmányait a Roxfortban. Az új iskolában Harry életre
szóló barátságokat köt, ám hamarosan azzal is szembesülnie kell,
hogy a varázsvilág sem fenékig tejfel: elkerülhetetlenül közeledik a
pillanat, hogy szembenézzen minden idık legnagyobb sötét
varázslójával, Voldemorttal, aki a szülei haláláért is felelıs, és akit
Harrynek kisgyermekkorában rejtélyes módon már majdnem sikerült
elpusztítania...
J.K.Rowling a Harry Potter-sorozattal egy új világot teremtett. Egy
olyan varázsvilágot, ahová sok gyerek elvágyódik: varázsolni,
bájitalokat fızni, bolyongani a rejtélyes folyosókon és a szeszélyes
lépcsıkön, és nem utolsó sorban: kviddicsezni. Talán nem tévedek,
ha azt írom, hogy a Harry Potter-könyvek a világ legmegosztóbb
kötetei közé tartoznak. Sokan rajonganak értük, mások viszont
legszívesebben betiltanák. Én úgy gondolom, hogy ez a könyv is
közvetít értékeket, és az ifjúsági irodalom egy értékes darabkája (hisz
sok fiatalt vett már rá az olvasásra; én is ennek a sorozatnak
köszönhetem, hogy megszerettem az olvasást, bár kezdetben
idegenkedtem a történettıl). Valóban nincs korhoz kötve ez a könyv;
egyszerő, mégis humoros stílusa és izgalmas cselekménye a
felnıttekben szunnyadó gyermeket éppúgy képes megszólítani,
akárcsak a tizenéves korosztályt. Én csak ajánlani tudom, sokszor
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olvastam már, és biztos vagyok benne, hogy még sokszor fogom a
késıbbiekben is. Abszolút kedvenc.
A sorozat köteteit számos más nyelvre is lefordították, a 7 kötetbıl
összesen 8 mozifilm is elkészült, sıt még számítógépes játékszoftver
és
weboldal
formájában
is
lehet
találkozni
kedvenc
varázslótanoncunk történetével.
A sorozat további részei: Harry Potter és a Titkok Kamrája, Harry
Potter és az azkabani fogoly, Harry Potter és a Tőz Serlege, Harry
Potter és a Fınix Rendje, Harry Potter és a Félvér Herceg, Harry
Potter és a Halál Ereklyéi.
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